ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺧﺒﺮﻧﺎری

دوره آﻣﻮزش ﺧﺒﺮﻧﺎری ﺻﺮﻓﺎ ﯾ دوره آزاد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾ ﺑﻮده و داﻧﺸﺎه ﻫﯿ ﺗﻌﻬﺪی در ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
ﮐﻼﺳﻬﺎی واﺣﺪ آﻣﻮزش و....ﻧﺪارد.
ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی اﯾﻦ دوره:
‐آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﮐﻠﯿﺎت ﺧﺒﺮﻧﺎری
‐ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺴ
‐ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
‐آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﻧﺎت ﻣﻬﻢ درﺑﺎره #دوره_ﺧﺒﺮﻧﺎری
 .1اﯾﻦ دوره وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  4و  5دﯾﻤﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﯾﻦ دوره در دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ دو اﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮔﺮدد.
 .3ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی داﻧﺸﺎه  1ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .4ﻫﺮ روز 4ﮐﻼس ﮐﻪ دو ﮐﻼس در ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒ و دو ﮐﻼس در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  8ﺟﻠﺴﻪ در  2روز ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ ﮔﺮدد.
 .5ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒ)ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ( از  8ﺻﺒ اﻟ 17 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ 8:00 ) :ﺗﺎ (9:30
) 10:00ﺗﺎ  (11:30و در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ )  13:30ﺗﺎ  (15:00و ) 15:30ﺗﺎ (17:00
 .6ﮐﻼس ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻮزﺷ واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻼس ﻫﺎی  7و  6ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺴﺘ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣ ﮔﺮدد ،ﺗﺸﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .7ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺒﺮﮔﺰاری در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻓﻘﻂ ﯾ ﮐﻼس
ﯾﺎ )ﯾ ﺟﻠﺴﻪ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ وﻧﯿﻤﻪ( را ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
 .8ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﺎری ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﻏﯿﺒﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی واﺣﺪ آﻣﻮزش داﻧﺸﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .9ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮم ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ،ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .10داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ دوره ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎری راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 .11اﺳﺎﺗﯿﺪ دوره از ﺳﺮدﺑﯿﺮان و دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﻮزه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .12داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘ وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮد را در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ رزرو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .13ﻧﺎﻫﺎر روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ در ﺳﻠﻒ واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺮان اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد.
 .14ﺑﺮای روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و داﻧﺸﺎه ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪارد.
 .15ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻦ ﯾﺎ ﻋﺲ ،ﭘﺮﺳﻨﻠ و ﮐﺎرت ﻣﻠ را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

* ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ* .

